ב"ה • ערב שבת קודש פרשת חיי שרה • כ"ג מרחשון ה'תשפ"ב

קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

א'תכ"א
שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע • הלכות,
מנהגים וטעמיהם • ניצוצות • זמנים • יומנים ותאריכי
חב"ד • שניים מקרא ואחד תרגום
לזכות אנשי החסד הדגולים
הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,
בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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אור וחום ההתקשרות
ובנוגע לעצם הטענה )אודות הקושי לשהות בסביבה בה אין יהודים שומרי תורה ומצוות,
ללא מוסדות חינוך וכו'( – הרי הרבי יודע יותר טוב ממנו המעלה שבסביבה של יהודים שומרי
תורה-ומצוות )וכיוצא-בזה בנוגע לשאר הטענות( ,והרבי חפץ בטובתו הרוחניות עוד יותר
ממנו ,ואף-על-פי-כן ,שלח אותו הרבי בשליחות זו ,כיוון שהרבי יודע שזוהי העבודה השייכת
אליו.
ואף שבאמת לא היה צריך לבוא בטענות אל הרבי ,הרי ,כיוון שהרבי הוא טוב ,וטבע הטוב
להיטיב ,עונה לו הרבי על טענותיו – שאינו בודד )"ער איז ניט עלענט"( ,ולכל מקום שנוסע,
נוסע גם הוא – הרבי – יחד עמו ,ולכן יכול וצריך למלא את שליחותו בכח המשלח.
)שמחת בית השואבה תשי"א ,תורת מנחם ח"ב עמ' (25

 < 4דבר מלכות •  < 8גאולה ומשיח •  < 9ניצוצי רבי •  < 12ממעייני החסידות •  < 14יומן מבית
חיינו •  < 18עת לדעת •  < 19לוח השבוע • < כינוס השלוחים •  < 23שניים מקרא ואחד תרגום

זמני השבוע
תאריך

עלות השחר
זמן
סוף
חצות מנחה
זריחת
היום
ד'
 120ד' 72
לפני ציצית החמה זמן ק"ש והלילה גדולה
לפני
הזריחה הזריחה ותפילין
5.42
5.42
4.43
4.44
4.45
4.45
4.46
4.47

4.55
ו' ,כ"ג במרחשון
ש"ק ,כ"ד במרחשון 4.56
3.56
א' ,כ"ה במרחשון
3.57
ב' ,כ"ו במרחשון
3.58
ג' ,כ"ז במרחשון
ד' ,כ"ח במרחשון 3.58
ה' ,כ"ט במרחשון 3.59
4.00
ו' ,א' בכסלו

7.02
7.03
6.04
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08

6.03
6.04
5.05
5.05
5.06
5.07
5.08
5.08

9.38
9.38
8.38
8.39
8.39
8.40
8.40
8.40

12.54
12.54
11.54
11.54
11.54
11.54
11.54
11.54

12.24
12.24
11.24
11.24
11.24
11.24
11.24
11.24

שקיעת צאת
החמה הכוכבים
5.53.8
5.52.9
4.52.0
4.51.1
4.50.2
4.49.4
4.48.5
4.47.7

6.19
6.18
5.17
5.16
5.15
5.14
5.14
5.13

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
פרשת
חיי-שרה
תולדות

ירושלים
הדה"נ
17:12
16:06

צה"ש
18:30
17:24

תל-אביב
הדה"נ
17:34
16:28

צה"ש
18:31
17:26

חיפה
הדה"נ
17:22
16:16

צה"ש
18:30
17:24

באר-שבע
הדה"נ
17:35
16:29

צה"ש
18:32
17:27
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ַא חסידישע פרשה
חיי שרה | שליחות – גדולה ממעשה שמיים וארץ!
כשם שכל בני-ישראל בכלל הם שלוחים של הקדוש-
ברוך-הוא ,ישנם בפרטיות אלו ש)בהשגחה פרטית( זכו
שבחרו אותם להיות שלוחים ושלוחי שלוחים כו' – של
כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו )שהתכנסו עתה בכינוס
השלוחים העולמי( ,עם התפקיד לגלות איך שכל בני-
ישראל הם שלוחים מהקדוש-ברוך-הוא.
מזה מובן ,שאצל השלוחים דנשיא דורנו ישנה הדגשה
יתירה וביתר גילוי השליחות ד"אליעזר" ללכת ל"פדן
ארם" ולפעול ביטול היש לאין ,המביא לגילוי ד"טוב
מאד" ,מתחיל ממנו בעצמו – לבטל מציאותו ולהיות
בטל לגמרי למשלח ,ועד שנעשה שלוחו של אדם כמותו
ממש )שאפשר למששו בחוש המישוש בגוף הגשמי(...

הכתב והמכתב

...על-פי כל זה יש לשלוחים לימוד נפלא בנוגע
לתפקידם:
על-ידי כל פעולה )אפילו פעולה הכי קטנה( שפועל
לפעול בעולם ביטול היש לאין – עושה הדבר שהוא
יותר גדול מ"מעשה שמים וארץ"!!
ואף-על-פי שהשליח עצמו ,ועל-אחת-כמה-וכמה
השלוחים ויהודים בדורות שלפני-זה ,כבר פעלו על-
ידי עבודתם ענין הביטול מיש לאין – מכל-מקום כל
זמן שבמציאות העולם נרגש עדיין הישות )ולא רואים
אלקות בגילוי במקום זה( ,הרי זה הוכחה שאפשר
לפעול יותר ביטול היש.
)תורת מנחם תשמ"ט ח"א עמ' (348

"האלבום עושה רושם חזק"

בעיצומו של כינוס השלוחים בשנת תנש"א ,מסר הרב חיים יהודה קרינסקי
לרבי את ספר השליחות ,ואת אלבום כינוס השלוחים דשנת תש"נ ,שיצא
לאור.
על קבלת האלבום ענה הרבי:

האלבום נת' ות"ח ]= ותשואות חן[
וכמובן עושה רושם חזק וכו'
כתבתי על המעטפה מהיר בכדי שינצלו נוכחיות השלוחים שי' כאן
לקחת אצלם תמונות )כולל דתמונות דכל המשפחה שי' יחד – )כמו
שהזכרתי בעת ההתועדות( – הנמצאים בלא טפם שי' כאן לזרזם שישלחו
בהקדם בהזדמנות הראשונה ומה טוב שליט"כ יו"ל ]= שלי"ט כסלו יצא
לאור[ אלבום יפה עוד יותר ו)דרובם כ(כולם דהמשתתפים ואולי גם
דאלה שלא באו )באם הם עושים שליחותם כו'
לצרף גם תמונה הכללית דביקור הכללי עה"צ ]= על הציון[ )לא
דבתוך הציון – שאין המקום גרמא – כ"א ]= כי אם[ ההכנה לזה – על
הרקע של  770וכו'

ברמב"ם
מורה שיעור ללימוד היומי
כ"ג במרחשון ה'תשפ"ב – א' בכסלו ה'תשפ"ב
יום

יום בחודש

ג' פרקים ליום

א'
ב'
ג'

כ"ה במרחשוון
כ"ו במרחשוון
כ"ז במרחשוון

ד'

כ"ח במרחשוון

הלכות מעשר שני ונטע
רבעי פרק ח-י.
פרק יא .הל' בכורים ..בפר־
קים אלו .פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.
פרק ט-יא.
פרק יב .הל' שמיטה ויובל..
בפרקים אלו .פרק א-ב.

פרק ח.

ה'

כ"ט במרחשוון

פרק ג-ה.

פרק ט.

ו'

א' בכסלו

פרק ו-ח.

פרק י.

ו'

כ"ג במרחשוון

ש"ק כ"ד במרחשוון
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פרק א' ליום

ספר-המצוות

הל' מעשה הקרבנות
פרק ג.

מ"ע קיט.

פרק ד.

מ"ע קלא .קכה.

פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.

מל"ת קמט* .מ"ע קלב.
מ"ע קלג .קמג .קמד.
מ"ע פ .פא.
מ"ע פב .קלה .מל"ת רכ.
רכא .רכב.
מל"ת רכג .מ"ע קלד .קמא.
מל"ת רל .רלא.
מ"ע קמ .קלו .קלז .מל"ת
רכד .רכה .רכו.

דברמלכות

הקשר בין פרשת
חיי-שרה ויונה הנביא
ירידתו של יונה הנביא אל הים הסוער רומזת לירידת הנשמה אל ה"מים
רבים" של טרדות העולם-הזה • הקשר בין תחילת פרשת חיי-שרה
לבין סיפורו של יונה – שניהם מורים על כללות עבודת האדם • כל
ההתרחשויות בעולם הינן עבור בני ישראל" ,בשלי הסער הזה" • משיחת
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א

במדת הגבורה דז"א ,במלכות".5
ועדיין צריך להבין:
א( מה הוא הקשר לפרשת חיי שרה – "והיו חיי שרה
מאה שנה וגו'" – שעל זה פתח רבי יוסי ודרש בעניין
יונה?
ב( מה היא ההוראה שיש ללמוד מעניין זה בנוגע
לעבודת האדם?
וכמדובר כמה פעמים שאאמו"ר מבאר רק את
החידושים בדיוקי הלשונות על-פי קבלה כו' ,ובנוגע
לשאר העניינים – סמך שיבינו את הדברים על-פי
המבואר במקום אחר ,וכפי שיתבאר לקמן.

בהערות אאמו"ר על הזוהר של פרשתנו מובא
מאמר הזוהר ריש פרשתנו" :2ויהיו חיי שרה מאה שנה
ועשרים שנה ושבע שנים ,ר' יוסי פתח ואמר ויישאו
את יונה ויטלוהו אל הים ויעמוד הים מזעפו .3הכא אית
לאסתכלא מאי טעמא ארעישת ימא עליה דיונה ולא
ארעישת עליה ארעא ...אלא ודאי מלה באתריה הוה,
ים ,תנן ים דמיא לרקיע ורקיע לכסא הכבוד ,ובגין כך
ימא אחיד ביה ונטל ליה מקמי ימא ערק".4
ומבאר אאמו"ר" :ים הוא גבורות דמלכות ,שם
אדנ"י ,דמיא לרקיע – מדת הגבורה דז"א ,כי רקיע
נברא ביום שני מדת הגבורה ,ורקיע לכיסא הכבוד –
גבורות דבינה ,כי הגבורות הם בג' מקומות ,בבינה,
1

ב
] [...ביאור ההוראה שיש ללמוד מהמאורע דיונה
בנוגע לעבודת האדם – יובן על-פי המבואר בזוהר

 .1ליקוטי לוי יצחק עמ' עז.
 .2קכא ,א.
 .3יונה א ,טו.
 .4הערת המערכת :תרגום דברי הזוהר בלשון הקודש:
"רבי יוסי פתח ואמר :וישאו את יונה ויטילוהו אל הים ויעמוד הים מזעפו .כאן
יש להתבונן ,מה הטעם הרעיש דווקא הים על יונה ולא הרעישה עליו הארץ,
על שהיה יונה הולך ובורח שלא תשרה עליו שכינה ,מדוע )דווקא( הים היה
אוחז בו כשהיה הולך? אלא ודאי הדבר במקומו :ים שנינו ,הים דומה לרקיע
והרקיע לכיסא הכבוד ומשום כך הים אחז בו ונטל אותו ,משום שהיה בורח
מלפני )בחינת( הים"

)כלומר ,יונה ברח שלא תשרה עליו בחינת 'ים'  -שכינה ,כיסא הכבוד .ולכן
דווקא ה'ים' הרעיש עליו(.
 .5הערת המערכת :פירוש העניין )בקיצור( :מבואר בחסידות שיש ארבע
עולמות :אצילות ,בריאה ,יצירה עשייה .עולם אצילות הוא שם הוי' )בכללות
בחינת חכמה( ,ועולמות בי"ע הוא בחינת אלוקים ,וכמו שיש שלושה עולמות
כמו כן יש שלוש בחינות אלוקים – צמצומים ,עולם הבריאה הוא בחינת בינה,
יצירה – ז"א ,עשייה – מלכות )מתוך 'ילקוט לוי יצחק על התורה' חלק ב עמ'
 ,260וש"נ(.
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ידי זה מגיע גם הוא למחוז חפצו.
ועד כדי כך ,שפועל גם על אומות העולם – כפי
שמצינו אצל יונה ,שהלך לנינווה העיר הגדולה ,ופעל
עליהם שיחזרו בתשובה ,ועד כדי כך ,שפעל אפילו על
מלך נינווה – שלא היה אלא פרעה מלך מצרים ,14הנה
למרות שבתחילה אמר "לא ידעתי את ה'" ,15והיה צורך
להענישו בכמה וכמה מכות עד ששמע לציווי הקדוש-
ברוך-הוא ,אף-על-פי-כן ,בהיותו אחר-כך מלך נינווה,
הנה כאשר שמע שישנו יהודי שמכריז כך וכך – נזכר
מיד בכל המאורעות שאירעו עמו כו' ,ונגע הדבר
לליבו ,עד שקרא לכל עמו לשוב איש מדרכו הרעה.
והנה ,אף שלצורך עבודה זו צריכה להיות ירידה
לים )ירידת הנשמה מאיגרא רמה לבירא עמיקתא(16
– הרי ירידה זו היא צורך עלייה ,היינו ,שכאשר יורדים
לים הסוער ,ועוברים אותו – על-ידי האוניות ,העבודה
דתורה ומצוות – מבלי להתפעל מכל הקשיים והסכנות
כו' ,אזי מגיעים לחוף מבטחים – למחוז חפצם ,שכן,
על-ידי זה נפעל עילוי גדול ביותר ,באין ערוך כלל
לגבי המעמד ומצב שהיה לפני הירידה לים.
וכפי שמצינו דוגמתו ביונה – שלאחרי כל פרטי
המאורע דירידה לים וכו' ,אזי "ויהי דבר ה' את יונה
שנית גו'" – 17גילוי הנבואה באופן נעלה יותר כו'.

במקום אחר 6ש"יונה דנחת לספינה דא איהי נשמתא
דבר נש דנחתא להאי עלמא כו'" ,וכמבואר שם בארוכה
כל פרטי הסיפור דיונה כפי שהם בעבודת האדם.
והעניין בזה:
כללות ירידת הנשמה לעולם-הזה התחתון הוא
בדוגמת הירידה לים סוער ,שכן ,ריבוי הטרדות בענייני
עולם-הזה הם בדוגמת "מים רבים" )כמבואר בכמה
מקומות 7בעניין "מים רבים לא יוכלו לכבות גו'" ,(8ולא
סתם מים רבים ,אלא גלי הים ,שגועשים ורועשים כו',
ובלשון הזוהר" :9כד סליק ימא גלגלוהי וכו'" ,ובפרט
בזמן הגלות – כאשר "החושך יכסה ארץ וגו'".10
וכדי לעשות את הדרך בים סוער זה – זקוקים
ל"אוניות" )"ארבין" ,(11דקאי על כל ענייני התורה
ומצוותיה ,שהם בדוגמת האוניות שדרכם עוברים
את הים הסוער ,עד שמגיעים למחוז חפצם .ולא
עוד אלא שאפילו אם היה זמן מסוים שבו היה איזה
חיסרון בעבודה כו' – יכולים לתקן זאת על-ידי עבודת
התשובה ,כפי שמבואר בארוכה בסיפור דיונה.
ובזה נכללת גם העבודה דבירור העולם ,היינו ,לא זו
בלבד שהעלם והסתר העולם ,מי הים הסוערים ,אינם
פועלים חלישות חס ושלום בעבודתו ,אלא עוד זאת,
שהוא לוקח עמו את ענייני העולם – בירור הניצוצות
]כידוע 12בביאור מאמר רז"ל" 13לא הגלה הקדוש-
ברוך-הוא את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתווספו
עליהם גרים" ,דלכאורה" ,זה המאמר פלא מאוד ,דלפי
זה יהיה בהכרח שימצאו גרים בישראל בכפלי כפליים
לאין שיעור מישראל עצמם ,ואין אנו מוצאין גם שיהיו
הגרים חלק אחד מריבוי ישראל בכל דור"" ,רק מעט
מזעיר מאוד בכל דור"? אלא הכוונה גם )ובעיקר(
לבירור ניצוצות הקדושה שבענייני העולם[ ,שמבררם
ומביאם למחוז חפצם ,כלומר ,לשורשם ומקורם ,ועל-

ג
והנה ,לאחרי הקדמה זו – מובן הקשר שבין הסיפור
דיונה לעניין ד"ויהיו חיי שרה מאה שנה וגו'":
ב"שני חיי שרה" מרומז כללות העניין דעבודת
האדם עלי אדמות ,נשמה בגוף ,עד לתכלית השלימות
שבעניין העבודה – "כולן שווין לטובה".18
ובפרטיות יותר:19
"מאה שנה" מורה על בחינת הכתר ,וקאי על העבודה
הקשורה עם כוחות המקיפים ,רצון ותענוג ,עד לעבודה

 .6חלק ב קצט ,א ואילך.
 .7תורה-אור ריש פרשת נח תורת-חיים שם נח ,ד ואילך .המשך מים רבים
תרל"ו )בתחילתו .פרק עה( .ריש ד"ה מים רבים תשל"ח )ליקוטי-שיחות חלק
כ עמ' .(276
 .8שיר-השירים ח ,ז.
 .9חלק ב מח ,ב.
 .10ישעיה ס ,ב.
 .11זוהר שם.
 .12תורה-אור בראשית ו ,א .ריש פרשת לך לך .מגילת אסתר קיז ,ב .ובארוכה
– תורת חיים ריש פרשתנו .ביאורי הזוהר ויגש קלה ,סוף עמ' ד ואילך.
 .13פסחים פז ,ב.
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 .14ראה ילקוט שמעוני יונה רמז תקנ.
 .15שמות ה ,ב.
 .16על-פי לשון חז"ל – חגיגה ה ,ב.
 .17יונה ג ,א.
 .18פירוש רש"י ריש פרשתנו.
 .19בהבא לקמן – ראה ביאורי הזוהר ,תורת-חיים ואור התורה ריש פרשתנו.
וראה

5

הסיפור דיונה:
באוניה שבה ירד יונה לים – היה "רב החובל",
"מלחים" כמה וכמה אנשים וכו' וכו' .ואף-על-פי-כן,
כל מה שאירע עם כולם – לא היה אלא בשביל יונה,
"בשלי הסער הגדול הזה עליכם".24
ומזה למדים הוראה נפלאה – שכל מה שמתרחש
בעולם כולו ,אין זה אלא בשביל יהודי!
והוראה זו נוגעת במיוחד לימינו אלו – עקבתא
דמשיחא:
כאשר רואים שישנו "סער גדול בים"" ,מלכויות
מתגרות זו בזו" – 25צריכים לדעת שהסיבה לכך
אינה מפני שגוי אחד הסתכסך ונעשה "ברוגז" עם
גוי אחר ,אלא "בשלי הסער הגדול הזה" ,כדי שיהודי
יידע שמשיח צדקנו עומד לבוא" ,הנה זה עומד אחר
כותלנו" ,26שכן" ,אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו צפה
לרגליו של משיח"!!
ומכיוון שיודעים ש"הנה זה עומד אחר כותלנו" –
יש להזדרז "צופצן די קנעפאלאך פון דעם מונדיר"
]= לצחצח את כפתורי המדים[ )כלשון כ"ק מו"ח
)"אך און
אדמו"ר נשיא דורנו ,(27שכן" ,אוי ואבוי" ָ
וויי"( יהיה כאשר יבוא משיח צדקנו וכל שישים ריבוא
בני ישראל יעמדו ב"מסדר" עם "כפתורים מצוחצחים",
ורק הוא יהיה היחידי – "יחיד בדורו" – ש"לא הספיק"
לצחצח את הכפתורים!...
מה נשאר לו לעשות – "מצווה אחת" בלבד ,כפסק
דין הרמב"ם" 28עשה מצווה אחת ,הרי הכריע את
עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות ,וגרם לו ולהם
תשועה והצלה" ,כלומר ,אם הגאולה הייתה צריכה
לבוא כעבור שני רגעים ,הנה על-ידי פעולה זו מביא
את הגאולה כעבור רגע אחד בלבד ,ובלשון הרמב"ם:29
"מיד הן נגאלין" ,תיכף ומיד ממש ,שהרי מדובר אודות
פסק דין להלכה ,ובהלכה – לא שייך עניין של "צחות"!
"הלכה" ו"צחות" הם שני דברים מנוגדים!

הקשורה עם עצם הנפש )כידוע 20הביאור בדברי רבי
יוחנן בן זכאי "איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי".21
שלמרות שעבודתו בכוחות הגלויים הייתה בתכלית
השלימות ,עד שלא הלך ארבע אמות בלא תורה וכו',22
מכל מקום ,לא ידע מה נעשה עם עצם הנפש(.
והעניין ד"עשרים שנה ושבע שנים" מורה על בחינת
חו"ב וז"א ,וקאי על העבודה של הכוחות הפנימיים.
והנה ,אף שהמדובר הוא אודות "חיי שרה" – הרי
נתבאר לעיל 23שהעניין ד"כולן שווין לטובה" שייך גם
בעבודת כל אחד ואחד מישראל ,שכן ,על-ידי עבודת
התשובה מתקן גם את ענייני העבר ,ועד שכל העניינים
שהיו בעבר נהפכים ל"זכויות" ממש )לא רק "כזכויות",
בכ"ף הדמיון בלבד( ,ואז – "כולן שווים לטובה".
ועל-פי זה מובן הקשר ד"ויהיו חיי שרה גו'" להמשך
דברי הזוהר אודות המאורע דיונה:
מכיוון שבעניין ד"ויהיו חיי שרה גו'" מרומז כללות
עניין העבודה ,לכן ,פתח רבי יוסי בעניין דיונה ,מפני
שגם בעניין זה מרומז כללות עניין העבודה ,כנ"ל
בארוכה.
וגם ב"שני חיי שרה" – "כולן שווין לטובה" –
מודגש עניין התשובה ,וכן במאורע דיונה – הן עבודת
התשובה שלו ,והן פעולתו של יונה על אנשי נינווה
לשוב בתשובה.

ד
ויש להוסיף – הוראה נפלאה שלמדים מכללות
 .20מאמר אדמו"ר הזקן – נעתק באור-התורה ריש פרשת פינחס )עמ' א'נט(.
וריש ד"ה אך בגורל תרכ"ו )ספר המאמרים תרכ"ו עמ' קצט( .ד"ה אך בגורל
תשל"ה פרק ב )קונטרס מאמרים סוף עמ' קלה ואילך( .וש"נ.
 .21ברכות כח ,ב.
 .22סוכה כח ,ב.
 .23במאמר ד"ה ויהיו חיי שרה שנאמר בכ"ף מרחשוון שנה זו – ה'תשמ"ה.
ושם" :צריך להבין ,דמכיוון שהתורה היא נצחית ,היינו שהיא הוראה נצחית
בכל מקום ובכל זמן ולכל אחד ואחת מישראל ,אם כן צריך ביאור איך אפשר
לתבוע מכל אחד מישראל שיהיו כל שנותיו שווים לטובה ...דאפילו אם אירע
פעם אחת ,או שחלק משנותיו היו במעמד ומצב בלתי רצוי ,הרי כבר בכוחו
)לכאורה( לעשות שכל שנותיו יהיו שווים לטובה?!...
ונקודת הביאור היא :שיש בכוחו של אדם לתקן גם את העבר על-ידי עבודת
התשובה ...וכיוון שעל-ידי עבודת התשובה אפשר לתקן גם את העבר )גם
הזדונות שבעבר( ,מובן ,שבכל נקודה במשך ימי חייו בכוחו של האדם לעשות
שכל שנותיו יהיו שווין לטובה...
וזהו תוכן ההוראה הנצחית שבדברי הכתוב שני חיי שרה שכולן שווין לטובה,
שבכוחו של כל אדם להפוך את כל מעשיו שבעבר שיהיו כל שנותיו שווין
לטובה".

 .24שם ,יב.
 .25מדרש לקח טוב על הפסוק לך לך יד ,א .וראה בראשית-רבה פרשה מב ,ד.
 .26שיר-השירים ב ,ט .וראה "קול קורא" שנדפס ב"הקריאה והקדושה" סיון
תש"א .אגרות-קודש אדמו"ר מוהריי"צ חלק ה עמ' שסז .ועוד.
 .27שיחת שמחת-תורה תרפ"ט )שיחות-קודש אדמו"ר מוהריי"צ תר"פ-ת"ש
)כפר חב"ד תשמ"א( עמ' .(95
 .28הלכות תשובה פרק ג הלכה ד.
 .29שם פרק ז הלכה ה.
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פעמיים צרה" ,32הרי בוודאי ובוודאי שכבר צריכה
להיות הגאולה האמיתית והשלימה באופן ד"בשובה
ונחת תיוושעון".33
ובפרט שרואים בעליל שכל הסימנים שהובאו בגמרא
ומדרשי חז"ל אודות עקבתא דמשיחא – נתקיימו
בשלמותם בדורנו זה!

ה
וכאמור ,יש להזדרז בכל זה ,שכן" ,הנה זה עומד אחר
כותלנו" ,ואין מה להמתין יותר! אפילו בזמן הגמרא
אמרו שכבר "כלו כל הקיצין" ,30ועל אחת כמה וכמה
בימינו אלו! וכל העניינים שהיו צריכים לעבור ,חבלי
משיח וכיוצא בזה – כתב האדמו"ר האמצעי 31בזמנו
שכבר יצאו ידי חובה בכל עניינים אלו ,ועל אחת
כמה וכמה לאחרי כל מה שאירע בדורנו – "לא תקום

)משיחת שבת פרשת חיי-שרה ה'תשמ"ה .תורת-מנחם ה'תשמ"ה ח"א
עמ'  689 ,680ואילך .הנחת השומעים ,בלתי מוגה(

 .32לשון הכתוב – נחום א ,ט .וראה ליקוטי-שיחות חלר כג עמ'  306הערה .55
 .33ישעיה ל ,טו.

 .30סנהדרין צז ,ב.
 .31ראה שער התשובה חלק א סוף פרק ה )ה ,ב(.

סיכום
דברי הזוהר על פרשת חיי-שרה נפתחים בדרשת רבי יוסי על פסוק המדבר על יונה הנביא:
"וישאוהו ויטילוהו אל הים ויעמוד הים מזעפו".
הקשר והשייכות בין סיפורו של יונה הנביא לפרשת חיי שרה – שניהם רומזים ומורים על
כללות עבודת האדם.
פרשת חיי שרה:
מבואר בחסידות שהפסוק "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים" רומז לעבודה
שבכל הדרגות שבנפש האדם :המילים "מאה שנה" מורות על העבודה בכוחות המקיפים של
הנפש )רצון ותענוג( ,והמילים "עשרים שנה ושבע שנים" מורות על העבודה בכוחות הפנימיים
של הנפש )מוחין ומדות(.
יונה הנביא:
סיפורו של יונה הנביא מורה על עבודת הנשמה בקיום התורה והמצוות ובבירור וזיכוך ענייני
העולם :ירידת יונה הנביא אל הים הסוער ,רומזת לירידת הנשמה אל ה"מים רבים" של טרדות
העולם הזה .התורה והמצוות הן ה"אוניות" בהן ניתן להינצל מה"מים רבים" ,ואף לפעול בהם
זיכוך ועלייה.
סיפורו של יונה מלמדנו דבר נפלא:
באונייה בה הפליג יונה היו אנשים נוספים ,כולם נקלעו אל הסערה בגלל יהודי אחד ,יונה ,כפי
שאמר" :בשלי הסער הזה".
מכאן יש ללמוד שכל המתרחש בעולם נעשה עבור בני ישראל" ,בשלי הסער הזה" .הדבר נכון
במיוחד לתקופה דעקבתא דמשיחא ,כמאמר רז"ל" :אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו" הרי זה
עבור ישראל – "צפה לרגליו של משיח".
על כן ,יש להזדרז ו"לצחצח את הכפתורים" ,שכן אפילו מצווה אחת עשויה להכריע את הכף
ולהביא את הגאולה תיכף ומיד ממש.
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משיחוגאולה

השער לכל עבודת
השליחות
השליחות – לקבל את פני משיח צדקנו
בעמדנו בהתחלתו ובפתיחתו של כינוס השלוחים העולמי – השלוחים שיחיו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא
דורנו ,בכל מרחבי תבל ,בארבע כנפות הארץ – צריך להזכיר ,בראש ובראשונה את היסוד ולבטא את התפקיד
של השלוחים בדורנו זה בכלל ,ובפרט החידוש שנתווסף במיוחד בזמן האחרון בעבודת השליחות – לקבל את פני
משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלימה.
כמדובר כמה פעמים ,נוסף על הנקודה המשותפת בכללות עבודת השליחות של בני-ישראל בכלל ,כשלוחיו של
הקדוש ברוך הוא שהיא "אני נבראתי לשמש את קוני" ,ובפרט השלוחים של נשיא דורנו – אשר נקודת השליחות
הזאת משותפת ושווה בכל הזמנים – מתווסף מזמן לזמן חידוש בשליחות ,שליחות מיוחדת ,שהיא חודרת את כל
ענייני השליחות והיא נעשית ה"שער" שעל-ידו "עולים" כל ענייני השליחות,
על אחת כמה וכמה בנידון דידן ,שזהו חידוש כללי ועיקרי ,שאינו רק פרט )או כלל( בשליחות ,אלא הוא עיקר
ועניין כללי ביותר ,ועד שהוא העניין הכי כללי בתורה – הכנה לביאת המשיח – שמקיף את כל הנקודות והפרטים
של עבודת השליחות.
וכפי שכבר דובר פעמים רבות )ובפרט בחודשים והשבועות האחרונים( ,שעל-פי הודעת חז"ל שכבר "כלו כל
הקיצין" ,וההודעה של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו ,שכבר עשו תשובה גם כן ,עד שכבר סיימו את כל ענייני
העבודה )אפילו "לצחצח את הכפתורים"( ועומדים מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו – הרי העבודה והשליחות
עכשיו היא :להיות מוכנים בפועל לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש!
מזה מובן ,שהמטרה של כינוס השלוחים העולמי הנוכחי מתבטאת בנקודה זו – להתדבר ביחד ולקבל החלטות
טובות על מנת לקיימן בפועל ,כיצד לבצע את השליחות המיוחדת של הזמן שלנו :קבלת פני משיח צדקנו.
שליחותו של משיח
...על-פי זה יובן עניינו של משיח בתור שליח ")שלח נא ביד( תשלח":
משיח הוא השליח ,שעל-ידו נפעלת שלימות עניין השליחות – יחוד מ"ה וב"ן ]שהחל בשליחות אליעזר בנישואי
יצחק ורבקה[ – השליחות של הקדוש ברוך הוא להביא את הגאולה האמיתית והשלימה ,שאז יהיה שלימות
הייחוד של הנשמה והגוף ,ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד ,וגם בעולם – שלימות הגילוי של אלקות בעולם
הזה הגשמי ,באופן שהעולם כולו נעשה דירה לו יתברך בתחתונים.
...ועוד ועיקר :מאחר שכבר סיימו את עבודת השליחות – בא כל שליח אל המשלח האמיתי ,הקב"ה ,ומודיע:
עשיתי את שליחותי ,ועכשיו הגיע הזמן שאתה ,כביכול ,תעשה את שליחותך " . .שלח נא ביד תשלח" – שלח לנו
את משיח צדקנו בפועל ממש!
)שיחה ל'כינוס השלוחים העולמי' בש"פ חיי שרה תשנ"ב .התוועדויות תשנ"ב כרך א ,עמ' (286
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ניצוצירבי
מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

מתיר אסורים
פעילות שקטה ועקבית של נשות חב"ד בכפר חב"ד ולוד שבוע אחר
שבוע עם נשים ובנות שהיו אסורות בבתי כלא זכתה לעידוד מיוחד
מהרבי • לרבי היה חשוב שיבקרו את האסירות בחנוכה ובפורים • כמה
מהאסירות קיבלו ברכה מהרבי שיוקדם מועד שחרורן!
טוב בתוספת הסברה כפי הצורך .ות"ח אם תודיע
מהמשך הדברים.
והנני שולח ברכתי ,לה ולבני ביתה שיחיו ,ועל
ידה לכל אחת ואחת מהנשים הכבודות המשתתפות
בעבודת הקודש ובני ביתן שי' ,ברכת כתיבה וחתימה
טובה לשנה טובה ומתוקה בגו"ר גם יחד.
בברכה להצלחה מרובה ולבשורות טובות.
והנה המכתב שכתב הרבי לאסירות:
ב"ה ,ימי הסליחות ,ה'תש"מ
שנת השבע ,שבת לה'
ברוקלין ,נ.י.
הכלואים)ות( ,לעת עתה ,בבתי הכלא
באה"ק ת"ו
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
לקראת השנה החדשה ,הבאה עלינו ועל כל ישראל
לטובה ולברכה ,הנני בזה להביע ברכתי ,לכל אחד
ואחת מהם ,ברכת כתיבה וחתימה טובה בגשמיות
וברוחניות.
ומובן אשר זה כולל מילוי משאלות לבבם לטובה,
יציאה לחרות וכניסה למסלול חיים תקינים; חיים
הראויים לשמם בהתאם לתורתנו ,תורת-חיים
)הוראה בחיי היום-יום( ,והמעשה הוא העיקר ,מעשה
המצוות ,עליהן נאמר וחי בהם.
ובודאי אשר החלטתם הנחושה בזה ,ביחד עם
הנהגתם המתאימה ,תקדים את שחרורם ,ובפרט
שגם על פי "טבע" כן הוא כי על פי חוקי כל המדינות
הנהגה טובה ממתיקה את הדין ומקדימה השחרור.
וההתחזקות בבטחון בהשם בכלל ,ובקיום האמור

פעילות חב"ד עם אסירים החלה ביוזמת מזכירות
הרבי אחרי מלחמת ששת הימים ,לבשה עור וגידים
בשנת תשל"ד )ראה בהרחבה ברשימותינו בגיליונות
קל"ז עמודים  ;15-10ת"א עמודים  ;14-9ועוד(
והמשיכה ביתר שאת בשנים הבאות .עם הכרזת
מבצע נש"ק החלה פעילות מוגברת על-ידי נשי חב"ד
בסניפים לוד וכפר חב"ד .פעילות שהניבה פירות ופירי
פירות .אין בכוונת הרשימה לדווח על הפעילות אלא
על התייחסויות הרבי לפעילות מבורכת זו.
ביום שני כ"ו תשרי תשמ"א אמר הרבי ב'יחידות'
למרת צפורה לאופר תחי' מלוד:
שלחתי מכתב ליושבות הכלא – האם קיבלת
]המכתב[ טרם צאתך ]מארץ-הקודש[? ואם לא
אז בוודאי בשובך ]לארץ-הקודש[ תבררי ותמצאי
המכתב ,ועל אף שנכתב לפני ראש-השנה ,הרי תוכנו
שייכות לפעול במשך השנה כולה.
כוונת הרבי ,ככל הנראה ,למכתב הבא שנחשף
לאחרונה עם ההכנות להדפסת 'אגרות-קודש' כרך לה:
ב"ה ,ימי הסליחות ,ה'תש"מ
ברוקלין ,נ.י.
מרת שושנה תחי' רוטנברג
ברכה ושלום!
מאשר אני קבלת מכתבה עם המצו"ב ,הפ"נ של
החיילות בכלא הצבאי  ,400וכן הפ"נ של נשי החוג
בראשון לציון ושאר הפ"נ ,שייקראו על הציון בעת
רצון.
ומצו"ב מכתב כללי להכלואים)ות( לעת עתה בבתי
הכלא באה"ק ת"ו ,כולל ,כמובן ,הכלואות בכלא
 ,400אשר בטח תמציא להן באופן המתאים ,ומה
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בפרט – ממתיקה את החיים בהזמן שבנתיים ומקילה בחייהן ...שעדיין יושבת בכלא שפוטה למאסר עולם,
ההנהגה האמורה – כולל גם כן ,לחוג את החג הסוכות ונמצאת במצב נפשי ירוד".
הבע"ל כמתאים ל"זמן שמחתנו" – שמו בו נקרא על
תשובת כ"ק:
ידי תורתנו – תורת חיים.
נת]קבל[ ,ות]שואות[ ח]ן[ .הפ"נ יקרא בלי נדר על
וימי
החדשה,
לשנה
ההכנה
ימי
והרי הימים האלה,
הציון.
ראש-השנה ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים ,ימי
הרבי לא הסתפק במענה קצר זה ,אלא כתב מכתב
סגולה הם ,ובפרט אשר כשמם כן הם ,ימי תשובה
– שיבה אל המקור והעצם והפנימיות של כל איש מיוחד והוא נדפס ב'אגרות-קודש' כרך לב עמ' שכא-ב.
ואשה הישראלים ,שזהו היסוד לחרות נפשית ,ועל ידי המכתב נושא תאריך ימי אלול תשל"ז והוא מופנה
כך גם לחרות כפשוטה ,וחרות מכל ענין של דאגה "לכל בני ובנות ישראל הנמצאים – לעת עתה – בכלא
וטרדה .והבטיחה תורתנו ,תורת אמת ,אשר ההנהגה בארץ-הקודש תבנה-ותכונן ה' עליהם יחיו"
על פי חוקי תורתנו,
בשולי המכתב צוין:
תורת ה' ,נוסף על
נשלחה לבתי כלא בכמה
ציווי
העיקר שהוא
מדינות ועיירות; ואכן
זה
הרי
הבורא,
בעותק שלפנינו ניתוספו
גם הצנור לקבלת
המילים בכלא רמלה.
ברכות ה' בכל
למכתב זה צורף מכתבו
בטוב
המצטרך,
של מזכיר הרבי הרב ד"ר
הנראה והנגלה.
ניסן מינדל המובא כאן
ויהי רצון שיקויים
בשלימותו:
כל האמור בכל
אחד ואחת מהם
"ב"ה ,ט"ו אלול ,ה'תשל"ז
ובמלוא
בהקדם
ברוקלין ,נ.י.
המדה.
מרת צפורה
ה
כ
ר
ב
ב
תחי' לאופר
להצלחה ולבשורות
ברכה ושלום!
טובות
להמכתבים
במענה
ובקשות ברכה שהעבירה
לכ"ק אדמו"ר שליט"א
מ .שניאורסאהן
מנשים ובנות הכלואות
נ.ב .הפ"נ ,בקשת
בבית הכלא לנשים ברמלה,
נתקבלו
ברכה,
מצו"ב מכתב מענה כללי,
הציון
על
וייקראו
הכולל כמובן גם אותן.
בעת רצון.
ותתיעץ עם עסקני אנ"ש
"לכל בני ובנות ישראל הנמצאים  -לעת עתה  -בכלא רמלה שבארה"ק"
תשל"ט
בשנת
גם
שי' איך לנצלו ולהמציאו
כתב הרבי לאסירים
להנ"ל ,ומובן שיהי' ברשיון
)ראה צילום המכ' ב'התקשרות' גליון קלז עמ'  ,(15הנהלת בית הכלא ,שבודאי עסקני אנ"ש יוכלו לסדר
בשנים שלפני-כן וכן בשנים שלאחר-מכן.
בקל.
ביום שלישי י"ח מנ"א תשל"ז כותבת מרת צ.ל .לרבי:
בודאי תוכל להסבירן שמפני טעמים מובנים אין
"אני מצרפת את המכתבים שנמסרו לי ע"י כמה ענין לכתוב לכל אחת במיוחד ,אבל כל המכתב
אסירות שיושבות בבית הכלא לנשים ברמלה וכן מופנה לכל או"א בפרט.
בברכת כתיבה וחתימה טובה
רשימת נשים ובנות מאותו בית כלא המבקשות ברכת
לשנה טובה ומתוקה
כ"ק שליט"א
מזכיר ניסן מינדל".
"...כן אני מבקשת להזכיר את ...שתי הנשים כבר
וההמשך:
השתחררו מבית הכלא ומבקשות ברכה להצלחה

10

שניים מקרא
ואחד תרגום

מוקדש לע"נ
הרה"ת ר' מנחם מענדל הכהן ב"ר הרה"ת יהושע זעליק הכהן ע"ה
ומרת גאלדא בת הרה"ת מרדכי ירחמיאל חיים לימא ע"ה

למנהג רבותינו נשיאינו ,יש לקרוא ביום ה' בלילה שמו"ת עלייה אחת או שתיים מהפרשה ,ולמחרת ביום ו' אחרי חצות לקרוא שוב מתחילתה עד גמירא
עם ההפטרה ,ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי' • .נזהרים )עכ"פ לכתחילה( שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.
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כינוס השלוחים העולמי

על השליחות והשלוחים
אפיזודות וניצוצי סיפורים ,לרגל כינוס השלוחים העולמי
לא עלי תלונותיכם...
אחד השלוחים הראשונים של הרבי התלונן על
הקשיים הרבים שהיו מנת חלקו ,וביקש מהרבי לשחרר
אותו מ"עול השליחות".
הרבי נאנח ואמר" :עד עתה היו ארבעה עשר מיליוני
יהודים שקשה להם לקבל את דעתי ,עתה התווסף
עליהם עוד אחד".
השליח תפס את עצמו ואמר" :אם-כן הנני נשאר
בשליחות".
הרבי הגיב ואמר" :אולם זה בתנאי שלא תתלונן"
]על הקשיים[.
כבדו את שלוחיי
הרה"ח ר' יהודה לייב רסקין היה מבאי ביתה של
הרבנית חנה ע"ה )מכיוון שזכה להיות בילדותו בביתם
של רבי לוי-יצחק והרבנית באלמא-אטא וכן השתתף
בלוויית ר' לויק וכו'( ,וגם לאחר נסיעתו בשליחות
למרוקו ,כאשר היה מגיע לביקור בניו-יורק ,היה נכנס
לביתה.
בערב ראש השנה תשכ"ה ,כשנכנס לביתה ,אמרה
לו" :אינני יכולה עוד לפנות אליך בביטוי 'אתה' מכיוון
שאתה שליח ...מכל מקום עשה לי טובה והבא לי מה
שמונח כאן על הארון ,שהכנתי במיוחד לראש-השנה"
)בו' תשרי של אותה שנה נלב"ע(.
"הקפדתי לכתוב לרבי דו"חות תמידים כסדרן ,מדי
שבוע ,ועל-כל-פנים אחת לחודש" ,מספר הרב רסקין.
"כשהרבי היה מגיע לבקר את אימו היה מספר לה על
הדו"וחת ,ובהם על הנעשה בשליחותנו במרוקו .כאשר
אחי ,הרה"ח ר' דוד רסקין ,היה מגיע לבקר את הרבנית,
היתה מוסרת לו דרישת-שלום ממרוקו מאיתנו ,ממה
ששמעה מהרבי מתוך מכתבינו אליו".
שליח – ללא פנאי
בהזדמנות מסויימת ניתנה הוראה לקבוצה של

שלוחים בנוגע לנסיעה ל:770-
 .1כשמגיעים ,לא להגיע הרבה בבת-אחת.
 .2לא להגיע לזמן ארוך.
 .3כשנמצאים כאן – צריכים להיות עסוקים.

אני חושב עליו
פעם אחת נהרג שוטר יהודי על-ידי יהודי מג'רבה,
ויהודי תוניס חששו מאד מנקמה .הרב פינסון היה
באותה שעה אצל הרבי ובעת חלוקת ה'לעקאח' מסר
לו הרבי חתיכה נוספת ,ואמר:
מ'זאל
האבןָ ,
מ'זאל נישט מורא ָ
גאנץ תוניס – ָ
"פאר ַ
ַ
בלייבן" ]=עבור כל תוניס ,שלא יפחדו ,שיישארו[.
פעם אחרת ,כששרר מתח בתוניס ,ניגשו אל הרבי
כמה מאנ"ש ואמרו" :אנחנו דואגים לרב פינסון" .הרבי
הגיב" :אל תדאגו ,אני חושב עליו" )מוסף 'והגדת לבנך'
כפר חב"ד פסח תשס"ז עמ' .(6
פעם אחת ,כשנכנס הרה"ח ר' יוסף יצחק פינסון
בבחרותו )כיום השליח בניס ,צרפת( ל'יחידות' לרגל
יום הולדתו אמר לו הרבי:
"תמסור להוריך ,שנמצאים בתוניס ופועלים שם
גדולות ונצורות ,שהכול יהיה בסדר" )מוסף 'והגדת
לבנך' עמ' .(9
בניו של הרב פינסון מתוניס ביקשו ללמוד בישיבת
'תומכי תמימים' בברינואה ,אך הרבי לא הסכים .הרבי
שאל" :אם הבן ייסע מתוניס ולא ילמד בישיבה שלנו
בתוניס ,מה יגידו האחרים?".
ואמנם ,כל בני הקהילה היהודית התחילו לשלוח את
הילדים שלהם למוסדות החינוך של חב"ד.
פעם אחת שאל הרב פינסון את הרבי מה יהיה עם
חינוך הילדים ,והרבי ענה" :את החינוך של ילדיך – אני
נוטל על כתפיי" )"דער חינוך פון דיינע קינדער – איז
אויף מיינע פלייצעס"(.
)סיפוריו של הרב פינסון סופרו בראיון מיוחד על-
ידי בנו ,הרב יוסף יצחק ,ב'כפר חב"ד' שם(.

ונוסף לכך הזכירה הכותבת שלוש נשים מהכלא,
"וכשחזרתי נוכחתי ש ...קיבלה חנינה ושוחררה".

בדו"ח ששוגר לרבי ביום שני ז' תשרי תשל"ח נאמר:
"ביום חמישי ג' תשרי נתקבל מכתבו של כ"ק אד"ש
עבור הנשים והבנות בכלא רמלה .מיד התארגנו
להעביר להן תוכן מכתב זה".
"בעקבות זאת ביקרו היום גב' ב .אשכנזי וצ .לאופר
בכלא הנשים .נשים ובנות רוכזו בחדר התרבות והגב'
ב .אשכנזי קראה בפניהן
את המכתב והסבירה אותו
בהרחבה".
הדיווחים
אחד
הראשונים שהגיע לידינו
הוא משנת תשל"ו.
ביום ב' י"ד תמוז תשל"ו:
"בבית הסוהר ברמלה ,בו
אני מבקרת מדי יום שישי
במבצע נש"ק מדליקות
כל הנשים והבנות מבנות
ישראל נרות-שבת קודש".
הרבי ציין בכתב-יד-
קדשו:
יאיר מזלן ויתקדם מועד
שחרורן.

חשיבות ביקור אצל האסירות בחגים
ב'יחידות' נוספת בסמיכות לי' שבט תש"מ פנה הרבי
למרת ציפורה לאופר ושאל:
אדמו"ר:
כ"ק
"האם היית בחנוכה
בבית הכלא ]= לבקר
האסירות[?".
מרת לאופר" :כן.
כתבתי על כך במכתב
לרבי" ]הרבי אמר
קודם שעדיין לא קרא
את המכתב[.
אדמו"ר:
כ"ק
"בוודאי תהיי שם גם
בפורים".
מרת לאופר" :כן,
אם-ירצה-ה'.

צו השעה
צו השעה לפרסם ולהרעיש בכל מקום ומקום
שחוב גמור על כל אחד ואחד לעסוק בהפצת התורה
והיהדות חוצה!
)תורת -מנחם – התוועדויות' ה'תשמ"ח ,חלק ג ,עמ' (497

אתר המבצעים של אנ"ש

w w w. M i v t zo i m . c o . i l

מתוך 'ניצוצי רבי' בעריכת הרב מרדכי-מנשה לאופר
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ממעייני החסידות

פרשת חיי-שרה
ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון בארץ
כנען )כג,ב(
בזוהר )ח"א קכב( פירשו:
"ותמת שרה" – זה הגוף; "בקריית ארבע" – אלו ארבע
היסודות – אש ,רוח ,מים ועפר ,המתפרדים בשעת
מיתה; "היא חברון" – ארבע היסודות היו מחוברים
בגוף בחייו; "בארץ כנען" – בעולם הזה.
מדוע נקרא העולם הזה "ארץ כנען"? – מפרש כ"ק
אדמו"ר מהורייי"צ נ"ע:
"כנען" מורה על מסחר ,ככתוב )הושע יב( "כנען
בידו מאזני מרמה" .העולם הזה נקרא 'ארץ כנען' ,כי
הנשמה יורדת לעולם הזה כדי לעשות 'מסחר' ,דהיינו,
לרכוש לה תורה ומעשים טובים .דבר זה אפשרי אך
ורק בעולם הזה ,כדכתיב )דברים ז(" ,היום לעשותם".

בכסף מלא יתננה לי )כג,ט(
בכסף מלא :אשלם כל שוויה )רש"י(
יש לדקדק בזה :מאי קא-משמע-לן ,והלוא זה מובן
מפשטות הכתוב?!
אלא רש"י בא לפרש שתיבת "מלא" מתייחסת לשדה
– שאברהם שילם את המחיר המלא של השדה ,ואינה
מתייחסת לכסף – שאברהם שילם במטבעות מלאים
במשקלם )כפי שפירש רש"י להלן בפסוק טז(.
הדבר מוכח מתשובת אברהם לבני חת :הם ביקשו
לתת לו את השדה חינם )"איש ממנו לא יכלה ממך"(,
ואילו הוא סירב לקבלה בתור מתנה או במחיר מוזל,
אלא בכסף מלא – מחיר מלא של השדה .אך אם נפרש
שהכוונה לסוג מעולה של מטבעות ,אין תשובתו מעניין
דבריהם ,שהרי איש לא דיבר על טיב המטבעות.

)ספר המאמרים אידיש ,עמ' (91

)לקוטי-שיחות כרך י ,עמ' (60-62

ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה )כג,ב(
לספוד לשרה ולבכותה :ונסמכה מיתת שרה לעקדת
יצחק ,לפי שעל-ידי בשורת העקדה ,שנזדמן בנה
לשחיטה וכמעט שלא נשחט – פרחה נשמתה ממנה
ומתה )רש"י(
מדוע בשורת העקדה גרמה למיתת שרה ,והלוא אין
זה הכרח שבשורה כזאת )ר"ל( תגרום למיתה ,ומדוע
גרם הדבר למותה?
ביאור הדבר :שרה נתבשרה שתי בשורות זו אחר
זו ,והן עוררו אצלה רגשות הפוכים :תחילה נתבשרה
ש"נזדמן בנה לשחיטה" ,דבר שגרם לה חרדה וצער
עמוקים ביותר ,ומיד לאחר מכן הודיעו לה שיצחק
לא נשחט בפועל ,ובשורה זאת גרמה לה עונג ושמחה
נעלים ביותר .שרה לא הייתה מסוגלת להכיל את שני
הרגשות המנוגדים האלה ,ודבר זה גרם למיתתה.

ואברהם זקן בא בימים )כד,א(
בתורת החסידות מוסבר שה'לבושים' ,הבאים מקיום
המצוות ,מלבישים את הנשמה בגן-עדן ומאפשרים לה
לקבל את גילוי האור האלוקי המאיר שם )ממעשה
המצוות נעשה 'לבוש' לנפש בגן-עדן התחתון ,ומכוונת
המצוות – בגן-עדן העליון(.
יתרה מזו:
המצוות הן לבושים לנפש לא רק בגן-עדן ,אלא גם
בעולם-הזה .המצוות מלבישות ומקיפות את האדם
מכף רגלו ועד קדקודו ,דהיינו כל ענייניו .באמצעותן
יכול אדם להיות דבוק באלוקות ממש ,גם בהיותו
בעולם-הזה הגשמי.
)ספר המאמרים תש"ז עמ' (198

***
"ואברהם זקן" – היינו אברהם העליון ,שנקרא 'זקן'
על שם שהוא למעלה מן הזמן ,מאז ומקדם.
"בא בימים" – מידה זו נמשכה ונתלבשה באברהם

)משיחת מוצאי שבת-קודש פ' חיי-שרה תש"מ(
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עדיין אינו חרדי ,הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".19
20
שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בזה :
א( בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי",
לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות
חסידיות בכל מקום ומקום ,הן לאנשים והן
לנשים )כמובן ,בנפרד( ,וכדאי גם לצרף את הטף.
בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף
בלימוד התורה ,נגלה וחסידות ,ובהפצת היהדות
והמעיינות חוצה .ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים
דחודש זה ,החל מי' כסלו ואילך בכל יום ,בכל מקום
וחוג לפי עניינו ,עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט
כסלו ,ראש-השנה לחסידות ,וכפעולה נמשכת – גם
בימים שלאחרי זה ,ובפרט בימי חנוכה ,סיום החודש.

ב( בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהאנשים
הנשים והטף )ומה טוב – ברבים ,בעת ההתוועדויות
הנ"ל וכיוצא בהן( עניין )נוסף( בתורת החסידות,
מתורתם של כל אחד מרבותינו נשיאינו ]הן של כל
אחד מהם בנפרד ,והן כפי שהם קשורים יחד ומהווים
המשך זה לזה[ ,ומה טוב – מתורתם של שלושת אבות
החסידות :הבעש"ט ,המגיד ואדמו"ר הזקן ,ומה-טוב
– שבכל יום יוסיפו בלימוד ,הן בכמות והן באיכות,
החל מהעניין שהזמן גרמא – תורתו של כ"ק אדמו"ר
האמצעי ,שהיא באופן ד"רחובות הנהר" כולל ובמיוחד
– בספרים החדשים שנדפסו לאחרונה ,ומצווה גוררת
מצווה – מתורתם של כל הנשיאים ,ועד לתורתו של
נשיא דורנו .ונוסף על הלימוד עצמו – ישתדלו כל
אחד ואחת בהפצת המעיינות חוצה ,לפעול על עוד
יהודים שיעשו כן.

 .19אגרות-קודש ח"ה עמ' כט-ל.
 .20ספר-השיחות תשמ"ט ח"א עמ'  85ועמ' .97

פעולה נצחית
כאשר יש ליהודי הזדמנות לדבר עם יהודי שני ,לקרב אותו
ליהדות ולשדל אותו לקיים מצווה .אף שהוא חושב שהפעולה
שיפעל היא חד-פעמית ,הרי על כך אומר אדמו"ר הזקן בתניא:
"יחוד זה למעלה ,הוא נצחי לעולם ועד"
כשיהודי מקיים מצווה ולו פעם אחת בלבד ,הרי שאצל הקב"ה –
זהו דבר נצחי שהקב"ה 'משתעשע' עם זה לעולם ועד
)מהתוועדות פורים ה'תשט"ז(
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הפרק מרובה בפסוקים ,לומדים שניים או יותר
פסוקים בכל ראש-חודש) 13אצל חסידים מקובל
ללמוד גם בפרקו של הרבי(.
סדר שחרית :חצי הלל ,ואברהם זקן ,זבדיה ,14קדיש
תתקבל .שיר של יום ,הושיענו ,ברכי נפשי ,קדיש
יתום.
את ההלל אומרים כסדר התפילה ,והמאחרים
לתפילה בציבור לא יאמרוהו לפני התפילה או בתוך
פסוקי-דזמרה ,כי אמירתו על הסדר חשובה יותר
מאמירתו בציבור.15
מנחה :מי ששכח לומר בה 'יעלה ויבוא' ,ולא חזר
והתפלל עד הערב ,לא יתפלל פעמיים ערבית של
שבת.16
חודש כסלו :חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר
מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.17
מצד ריבוי הימים-טובים שבו ,נעשה כל החודש
כמו יום-טוב ,ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו
)שאין בו אפילו יום-טוב אחד( שנחשב כמו ערב-יום-
טוב.18
"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת
חסידות חב"ד .ובפרט החל מהימים י' בכסלו ,י"ט
בכסלו ואילך ,וסידור הדברים בפרסום המתאים .ולא
רק בהנוער החרדי בלבד ,אלא גם זה שלעת-עתה

יום שישי
א' כסלו – ראש-חודש
בתפילת ערבית של יום חמישי בלילה ,טופחים על
השולחן כדי להזכיר לציבור לומר 'יעלה ויבוא'.
פרטי דין השוכח לומר יעלה ויבוא – הובאו בגיליון
'התקשרות' של שבת בראשית )גיליון א'תיז(.
* יום הבהיר "ראש-חודש כסלו" .עורכים התוועדות
חסידית 8והודאה לה' לרגל היום – בו יצא כ"ק אדמו"ר
נשיא דורנו בפעם הראשונה לביתו ,לאחר אירוע-הלב
בשמיני-עצרת תשל"ח.
ענייני ראש-חודש:
* מנהג הנשים שלא לעשות מלאכות מסוימות
בראש-חודש.9
* צוואת ר' יהודה החסיד ,שלא ליטול ציפורניים
בראש-חודש.10
* נוהגים שלא להסתפר )ושלא ליטול הציפורניים(
בראש-חודש .11גם תספורת-מצווה לילד בהגיעו לגיל
שלוש ,תידחה ליום אחר.12
* מנהג עתיק ללמוד בכל ראש-חודש פסוק אחד
עם פירוש רש"י ,ואפשר להוסיף עם עוד פירושים,
מפרק התהלים המתאים למספר שנות חייו )לדוגמה,
אם הוא בן י"ג אומר פרק י"ד( ,ואם הפרק מכיל פחות
מי"ב פסוקים ,וכן בשנת העיבור ,חוזרים ללמוד את
הפרק שוב עד שיעלה כמספר חודשי השנה; ואם

 .13ספר-המנהגים עמ' .36
 .14בקשר לאמירת השם 'זבדיה' ומשמעותו ,ראה ב'סדור רבינו הזקן
עם ציונים והערות' )להרב לוי"צ שי' ראסקין( עמ' תפא ,ובקונטרס 'לוח
השמטות ותיקונים' שלו לעמ' זה.
 .15בשנים הראשונות סיפר המזכיר הרה"ח רי"ל ע"ה גרונר בשם הרבי בשם
אדמו"ר מהוריי"צ בשם אדמו"ר מהורש"ב ,שאין לומר הלל שלא כסדר
התפילה ,כי אחר-כך ,כשיתפלל שמו"ע ללא הלל ,יהא זה כמו "אן אלטע
געבאקענע בולקע" ]=חלה ישנה שנאפתה מזמן[ )לביטוי זה ,השווה סה"ש
תש"ב עמ'  84סו"ס יא(.
וראה כף-החיים סי' תכב ס"ק לח בשם שלמי ציבור" :ואין דעת האר"י זלה"ה
נוחה ...לומר דברים שלא כסדרן" .זאת למרות שעל-פי הנגלה פסק אדה"ז
סי' תפח ס"ג לומר הלל עם הציבור גם אם הוא קודם התפילה ,כשם שפסק
בסי' נב ס"א לדלג בפסוקי-דזמרה כדי להתפלל בציבור ,ולמעשה נמנעים
מזה כמבואר באג"ק חט"ו עמ' קע וחי"ח עמ' פא .ועיי"ש חי"ז עמ' סז ,שאף
שרבותינו נשיאינו היו מאריכים הרבה בתפילת שבת ,הנה ביום-טוב היו
מסתדרים באופן שגמרו תפילת השחר עם הציבור ואמרו הלל עמהם ,ע"כ.
ויש לברר מה היה מנהגם בראש-חודש.
 .16אף שבכלל יש תשלומין בשבת )שו"ע אדמוה"ז סי' קח סעיף יד( ,בנידון
דידן ספק אם יש לה תשלומין כיוון שבליל שבת כבר לא יאמר 'יעלה ויבוא'.
כאשר חל מוצאי ראש-חודש בחול ,הפתרון הוא להתפלל את תפילת
התשלומין 'נדבה' )שו"ע אדמו"ר הזקן סי' קח סעיף יז( ,אך בשבת אין
מתפללין נדבה )שם סי' קז סו"ס א( ,ולפיכך אין כאן תשלומין.
 .17מענה לעניין קביעת זמן לטיפול רפואי – לקוטי-שיחות כרך כ ס"ע .569
 .18סה"ש תשמ"ט ח"א עמ'  78ובהערה .1

 .8להעיר ,שבכלל "דבר נכון ביותר ,שבכל ראש-חודש )מדי חודש בחדשו(
יתאספו יהודים יחד בכל מקום ומקום ,בכל קהילה ובית-הכנסת ,לעשות
התוועדות ,לדבר דברי תורה ,לאמור 'לחיים'' ,לחיים ולברכה' ,לברך איש
את רעהו בכל הברכות הטובות ,ולקבל יחד החלטות טובות בענייני תורה
ומצוות" )סה"ש תש"נ ח"ב עמ'  ,539ובלה"ק תורת-מנחם תש"נ ח"ג עמ'
.(383
 .9שו"ע ורמ"א סי' תיז ס"א ,שהפרטים תלויים במנהג המקום .יש מקומות
שאסרו תפירה ]בתורת-מנחם תשד"מ ח"ב עמ'  948מודגשת מלאכה זו,
וצויין לתשב"ץ ח"ג סי' רמד[ ,סריגה ,כיבוס )ידני( ,וגיהוץ שלא לצורך היום
)ראה שם :שערי-תשובה ס"ק ג .כף-החיים ס"ק ל,לב .אשל-אברהם להרה"צ
מבוטשאטש( .ובערוך-השולחן שם ס"י כתב ש"אצלנו" נשים העוסקות
באומנות – עושות מלאכה ,שלא קיבלו עליהן להפסיד פרנסתן )ואצ"ל ביחס
למלאכות הקשורות בחינוך ,ראה ס' חול-המועד כהלכתו ,פרק ו ,סעיף עה(.
 .10קצות-השולחן סי' עג בבדי-השולחן ס"ק ד ,צוואת ריה"ח אות מח.
וראה בס' מנהגי ר"ח-חב"ד פי"א הע'  ,2ובס' קיצור הלכות משו"ע אדמוה"ז
ב'מילואים לסי' רס-רסב )עמ' נד(.
 .11גם זה מצוואת רבי יהודה החסיד )שם( .שו"ע אדה"ז סי' רס ס"א .ומה
שלא הביאו המ"א ואדה"ז שם את נטילת הציפורניים ,ביאר במילואים )א(
לסי' זה בסו"ס 'קיצור הלכות משו"ע אדה"ז' ,מפני שבעש"ק יש להקל בזה.
 .12ראה 'שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"ב עמ' שב שדן בזה ,ומסיים" :ולדעתי
יש לעשותה )תיכף( לאחר ראש-חודש" .וכן במענה שלאח"ז .סיבת הזריזות
בזה ,ראה שם עמ' שא.
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של אברהם ,שממנו החלה ההכנה למתן-תורה ,בכוחי
לפעול איחוד זה של יצחק עם רבקה.

התחתון ,שנקרא 'ימים' על שם שחי בעולם הזה ,תחת
גדר הזמן.
על-ידי שאברהם אבינו התאמץ בעשיית צדקה וחסד
– המשיך על עצמו בחינת 'אברהם' העליון.

)ספר-השיחות תשנ"ב כרך א עמ' (105

ואבוא היום אל העין )כד,מב(
יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתן של
בנים .שהרי פרשה של אליעזר כפולה בתורה והרבה
גופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה )רש"י(
שיחה – רומז לדיבור העליון שבו נברא העולם,
כמאמר "הוא שח ויהי" .היינו ש'שיחה' מורה על מה
שהקב"ה משפיל ומצמצם את עצמו כביכול בעשרה
מאמרות ,כדי לברוא על-ידם את העולם ולהחיותו,
שמזה באה ההנהגה הטבעית .לעומת זאת ,תורה ,היא
למעלה מן העולם ,והיא שורש ומקור להנהגה הניסית.
ומטעם זה נאמרו הרבה גופי תורה ברמיזה ,כי מכיוון
שהתורה ממשיכה אור חדש שלמעלה מן העולם ,לכן
לא ניתנה למטה אלא ברמיזה דווקא ,על-דרך "לחכימא
ברמיזא" ,שעניין עמוק ביותר נמסר ברמז דווקא.

)אור-תורה ,דף י עמ' ב'(

והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא כדך
ואשתה ,ואמרה שתה וגם גמליך אשקה,
אותה הוכחת לעבדך ליצחק )כד,יד(
שלושה שאלו שלא כהוגן ...אליעזר עבד אברהם,
דכתיב והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא כדך וגו',
יכול אפילו חיגרת אפילו סומא )לפי שלא פירש בשאלתו
ואפשר שתהיה בעלת מום ולא יבין בה אליעזר ויקחנה,
רש"י( )תענית ד(
הקשו התוספות :מדוע החשש שמא תימצא הנערה
חיגרת או סומא הופכת את שאלת אליעזר להיות "שלא
כהוגן" ,והלוא אלה מומים גלויים ובולטים ,וכשהיה
אליעזר מבחין בהם היה נמנע מלפנות אליה בבקשת
"הטי נא כדך"?! התוספות מתרצים מה שמתרצים.
ויש לבאר :בדבריה רומזת הגמרא למומים רוחניים,
אשר אינם נראים לעין .במומים אלה שני סוגים:
א( חיגרת – אדם שאינו יציב בעבודתו; לעיתים
הוא מתעלה לקדושה ולעיתים הוא יורד ונופל ברע,
על-דרך "עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים"
)מלכים-א יח(.
ב( סומא – אדם שחסרה אצלו בחינת 'ראייה'
באלוקות ,כדכתיב )איוב יט(" ,ומבשרי אחזה אלוקה",
"ראו מי ברא אלה" )ישעיה מ( ,והוא אין לו ראייה זו.
במומים כאלו לא היה אליעזר יכול להבחין ,ולכן
שאלתו הייתה 'שלא כהוגן'.

)לקוטי-שיחות ,כרך ל ,עמ' (94

ויקח את רבקה ותהי לו לאשה )כד,סז(
נישואי יצחק ורבקה מסמלים את הייחוד של מ"ה
וב"ן ,הייחוד של עליון ותחתון ,רוחניות וגשמיות.
והנה ,ביאור זה אינו מופיע בתורה-אור לפרשתנו,
אלא בליקוטי-תורה בסופו ,בפרשת ברכה .ויש לומר
שרמז יש כאן ,שייחוד זה הוא השלמות והתכלית של
כל עבודת האדם ,ולפיכך נתבאר עניינו בסיום ליקוטי-
תורה.
)ספר-השיחות תשנ"ב כרך א ,עמ' (106

ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם )כה,יב(
כשלומדים על תולדות ישמעאל ,שהיו לו שנים-
עשר נשיאים ,נשאלת השאלה :מדוע מגיעה לישמעאל
'התפשטות' שכזו? כדי לתרץ את השאלה מדייק
הכתוב שישמעאל היה "בן אברהם" .כלומר – גדולה זו
לא משלו היא ,אלא משל אברהם אביו .אברהם ,מצד
מידת חסדו ,ביקש" :לו ישמעאל יחיה לפניך"" ,לפניך"
דייקא ,היינו בחסד שלמעלה ,שהוא בלי גבול ,ותפילתו
אכן נתקבלה – "ולישמעאל שמעתיך".

)אור-התורה כרך ד ,דף תשצב(

עבד אברהם אנוכי )כד,לד(
נישואי יצחק ורבקה מסמלים את האיחוד של הנשמה
עם הגוף )מ"ה וב"ן( ,ובכללות – האיחוד של העליון
והתחתון ,רוחניות וגשמיות .עבודה זו החלה בעת
מתן-תורה ,שאז ניתן הכוח להפוך את הגשמי לחפצא
של קדושה ,אך ההכנה לכך החלה עוד מאברהם,
כמאמר רז"ל שמאברהם התחילה התקופה של "שני
אלפים תורה" .זהו "עבד אברהם אנוכי" – בהיותי עבדו

)ליקוטי-שיחות כרך ה ,עמ' (356
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לוח השבוע
תשי"א  /יומן מתוך 'ימי בראשית'

"ישער בעצמו :איזה
עניין היה הרבי תובע
ממנו?"
הרבי מבקש להצביע בבחירות לרשויות המקומיות בארץ-הקדש •
ממה יש להיזהר כאשר נוטלים נדבה לקידוש בבית-הכנסת? • הרבי
מסייע לת' דוד רסקין לשכנע יהודי להניח תפילין
שבת פרשת חיי-שרה ,כ"ד מרחשוון

רוח-הקודש – בודאי שיש לו ,ובאם לאו – מה יש
להתפעל מרוח-הקודש?!
● בהמשך ההתוועדות נתבאר מאמר הזוהר
בפרשתנו עה"פ "ותמת שרה בקרית ארבע" -
ש"שרה" היינו הגוף ,ו"אברהם" היינו הנשמה כו'.
הרבי ביאר שעיקר עניין התורה והמצוות הוא
דווקא בגוף הגשמי ,ואפילו מצוות אהבה ויראה.
סיפר את המעשה מאדמו"ר הזקן שכאשר הגיע
בתפלת שמונה-עשרה של ראש-השנה לאמירת
"ובכן תן פחדך" התחיל לומר "פח ,פח" ,ונפל על
הרצפה ,והתחיל להתגלגל ומרוב פחד לא יכול
היה לסיים את המילה "פחדך" ,עד לאחר משך
זמן .וכן סיפר על הצמח-צדק שבשנים הראשונות
לנשיאותו לקח באחת התוועדויות הרבה "קאוויט"
)ניינציקער ,משקה חריף( ואחר-כך העביר את ידו
על מצחו ולא נותר בו שום רושם מהשתייה .ואמר
הצמח-צדק שבעת מעשה התבונן בגדלות ה' ונפל
עליו פחד ,וזה הפיג את השפעת היין.
● באמצע ההתוועדות הורה הרבי למר מ.ג.
שיאמר לחיים .הנ"ל אמור להתגייס לשורות צבא

לאמירת "תהלים" בצבור נכנס הרבי בשעה ,8:20
הרבי אמר את הקדישים שבין ספר לספר .אמירת
התהילים ארכה כשעתיים והסתיימה בשעה .10:20
מהנהגות הרבי בעת קריאת התורה:
א( בעת הגבהת ספר-התורה נוהג לפסוע איזה
פסיעות ממקומו לעבר הבימה ולהביט בספר-
התורה.
ב( את ספר-התורה נוהג לנשק )רק( על ידי טלית
וכיו"ב.
אחרי התפלה התקיימה התוועדות של כ"ק
אדמו"ר שליט"א .להלן כמה נקודות שנאמרו
בהתוועדות:
בשיחה הראשונה הזכיר הרבי שזוהי שבת-
מברכים וביאר באריכות עניין ראש-חודש ,אמירת
הלל ומנהג הנשים שלא לעשות בו מלאכה.
● פעם שאלו את אחד מהחסידים באם יש לרבו
רוח-הקודש? וענה :למאי נפקא מינה? אני יודע
שהוא "רבי" ,ואם כן ממה נפשך :אם "רבי" צריך
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הלכות ומנהגי חב"ד
החודש כלולים ב"ראש חודש" ,ובפרט כאשר מדובר
אודות חנוכה שהוא בסוף חודש כסלו – "נעוץ תחילתן
בסופן וסופן בתחילתן" – אזי צריכים להתחיל בכל
עניינים אלו מראש חודש כסלו ,ולכן צריכים לעורר
אודות עניין זה בשבת מברכים חודש כסלו.4

שבת-קודש ,פרשת חיי-שרה
כ"ד במרחשוון,
מברכים החודש כסלו
השכם 1בבוקר יתקבצו אנ"ש לבית-הכנסת לאמירת
כל התהלים בציבור .אחרי אמירת כל התהלים יאמר
מי שאין לו הורים קדיש יתום .ואם יש חיוב – יארצייט
או אבל – יאמרו קדיש אחר כל ספר ,ויאמרו תחילה
)לפחות – יאמרנו האומר קדיש( את ה'יהי רצון'
שאחרי ספר זה .אחרי-כן ילמדו כשעה מאמר של
חסידות שיהיה מובן לכולם ,ואחר-כך התפילה.2
הפטרה" :והמלך דוד זקן ...יחי אדני המלך דוד
לעולם" )מלכים-א א ,א-לא(.
המולד :ביום חמישי בלילה ,אור ליום שישי ,בשעה
 12:55ו 13-חלקים.
3
ראש-חודש כסלו ביום השישי .
אין אומרים 'אב הרחמים'.
יום התוועדות.
"בשבת זו צריכים להתחיל כבר בהכנות הדרושות
לקראת "מבצע חנוכה" ,כדי שיוכלו לארגן מבעוד
מועד ש"מבצע חנוכה" יהיה באופן של "שטורעם",
ובאופן ד"לכתחילה אריבער" .ומכיוון שכל ענייני

בערב ראש-חודש מוסיפים בנתינת צדקה יותר
מהרגיל.5
במנחה אין אומרים תחנון.
* כיוון שבשנה זו )שהיא 'כסדרה' = מרחשוון חסר
וכסלו מלא( לא קיים התאריך ל' במרחשוון ,יש שאלה
לגבי ציון תאריכים לעניינים שנוצרו ביום זה ,כדלהלן:
יארצייט :לדעת המגן-אברהם ,6מי שיום-השנה שלו
חל ביום זה ,הרי אם השנה הראשונה אחר הפטירה
הייתה 'חסרה' ,ייקבע התאריך תמיד )אפילו בשנה
'שלֵ מה'!( ליום כ"ט במרחשוון )היום(; אבל אם אותה
השנה הייתה 'שלֵ מה' או 'כסדרה' ,שהיה בה התאריך
ל' בחודש ,ייקבע התאריך בראש-חודש.
יום הולדת :מענה הרבי בנדון] :יש לנהוג במנהגי
יום הולדת ב[שני הימים.7

 .1כמה וכמה הנהגות והערות בענייני שבת מברכים – הובאו בגיליון
'התקשרות' של שבת בראשית )גיליון א'תיז( ,עיין שם.
 .2כל העניין – ספר המנהגים עמ' .30
 .3באמירת 'יחדשהו' המנהג לענות אמן אחרי כל 'צמד'' :לחיים ולשלום',
'לששון ולשמחה' ,ולבסוף אחרי 'לישועה ולנחמה ונאמר אמן' .אולי נובע
הדבר מכך שבתחילה לא היו עונים אמן אלא פעם אחת לבסוף על הכל
)ראה בשער-הכולל פ"ט אות לו בשם רב האי גאון בקשר ל'יעלה ויבוא'
ועוד(.
הרבי ביאר את הרמז בזה )תורת-מנחם ח"א עמ'  ,(113ש"הברכות
הראשונות ...שאינם אלא טוב הנראה והנגלה ,עונים מיד אמן ,משא"כ
הברכה 'לישועה ולנחמה' כיוון שבאה לאחרי צער ויגון ,הרי אף ש"מפי
עליון לא תצא הרעות" ,מכל-מקום ה'אמן' אינו "נענה מעצמו" ,...ויש צורך
בהתעוררות מיוחדת שיהיה 'ונאמר אמן'".

' .4תורת-מנחם תשמ"ג ח"א עמ'  ,514ובכ"מ.
 .5תורת-מנחם תשמ"ו ח"ג ס"ע .593
 .6סי' תקס"ח סוף ס"ק כ ,וכן עמא דבר .אך ראוי להחמיר לנהוג במנהגי
יארצייט גם מחר ,בראש חודש )מטה אפרים ש"ג ס"ז ,קיצור שו"ע רכו ס"ד,
גשר החיים לב,יא ונטעי גבריאל ח"ב פרק עז ס"ח-ט וש"נ(.
 .7קובץ 'היכל מנחם' כרך ב עמ' לח .ולא חילק כביארצייט דלעיל )ולכאורה,
הוא קל-וחומר ממה שציווה הרבי למי שנולד בחודש אדר בשנה פשוטה
לנהוג מנהגי יום הולדת בשנה מעוברת בשני האדרים' ,התקשרות' גיליון
תנג ס"ע .(13

יום חמישי
כ"ט במרחשוון – ערב-ראש-חודש
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עתלדעת

הירצחו של הרמ"מ
הורנשטיין
חתנו של כ"ק אדמו"ר
מוהריי"צ ,הרה"ח ר'
מנחם מענדל הכהן הי"ד
הורנשטיין  -בן הרה"ח
ר' משה הכהן והרבנית
חי' מושקא )בת כ"ק
אדמו"ר מהר"ש(  -נרצח
בידי הנאצים ימ"ש
בטרבלינקה.

המדור מתפרסם מתוך הספר 'עת לדעת',
שנערך ע"י הרב אברהם שמואל בן הגה"ח הרב חיים מאיר בוקיעט ז"ל,
ומוקדש לעילוי נשמתו

חלוקת מאמר חדש מכ"ק
אדמו"ר מוהרש"ב
בסמיכות לכ"ף חשון ,נמצא מאמר
חדש מכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב שלא
ראה עדיין את אור הדפוס – ד"ה
"אנכי מגן לך תרע"ח" .על אף שרק
ארבעה ימים קודם לכן ,בליל כ' חשון,
חילק הרבי את קונטרס עץ-החיים,
הודיע הרבי שכיון שדוקא עתה
נתגלה כתב היד בהשגחה פרטית ,יש
להדפיס ולחלק גם אותו.
)סה"ש תנש"א ח"א ע' (137

על דף הכריכה נתווסף הכיתוב "כ"ף
מרחשון ה'תנש"א" .המאמר הונח
בעטיפת פלסטיק מיוחדת ,וניתן
בצירוף שטר של דולר לצדקה ,ביום
הבהיר כ"ה חשון – דידן נצח .בחלוקה
עברו למעלה משבעת אלפים איש,
אנשים נשים וטף.

תש"ג

כ"ה
חשוון

תנש"א

תנש"ב

כ"ז
חשוון

תשמ"ח
'דידן נצח'
באופן סופי
יום בו אושר )לאחר
הערעור( ה"דידן
נצח" באופן גלוי
לעיני כל העמים,
לספרי
בנוגע
רבותינו
וכתבי
נשיאינו שבספריית
ליובאוויטש.

חלוקת קונטרס 'סיום והכנסת ספר תורה'
בחודש כסלו תנש"א התחילו יהודי מדינת מרוקו
ובראשם השליח הרה"ת ר' יהודא לייב ע"ה
ראסקין ,לכתוב ספר תורה לזכות הרבי ,ולעילוי
נשמת הרבנית הצדקנית חי' מושקא ע"ה.
בחודש חשון ה'תשנ"ב הסתיימה כתיבת ספר
התורה ,וכשהגיע הרב רסקין לכינוס השלוחים
העולמי ,הביא עמו את הספר תורה על מנת
להכניסו למקומם ב .770-הכנסת ספר-התורה
התקיימה בכ"ו חשון .למחרתו ביום כ"ז חשון,
לאחר תפילת שחרית ,נודע שהרבי יחלק
"קונטרס – סיום והכנסת ספר תורה" )כמו"כ
צוין על הקונטרס" :הוצאה מיוחדת"( .כריכת
הקונטרס הייתה חומה ודומה קצת לקלף ...הוא
ניתן בתוך נרתיק פלסטיק ,כשבפנים נמצאים גם
פרוסת ה"לעקאח" ו 2-שטרות שליחות לצדקה.
החלוקה הייתה לאחר תפילת ערבית.

כ"ח
חשוון

תשמ"ח
צו סופי להחזרת הספרים
היום שבו ניתן הצו הסופי
להחזיר את הספרים שנלקחו
מהספרייה ,ושבתוך כמה ימים
ישובו הספרים למקומם בפועל
ממש.
הרבי רצה שהספרים יגיעו עוד
לפני שבת קודש ,אולם לפועל
נודע שהספרים יגיעו רק ביום
שני – ב' כסלו.
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תרע"ו
יום בואו של הרבי
הרש"ב לרוסטוב
כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב
וכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ
עם
יחד
הגיעו
משפחותיהם לרוסטוב
ושם קבעו את מושבם.
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ
התגורר בעיר עד כ"ג
אייר תרפ"ד .שמונה
וחצי שנים היתה העיר
רוסטוב בירת חב"ד.

תשל"ח
הרבי יוצא
לראשונה מ770-
כ"ק אדמו"ר יצא
מאז
לראשונה
האירוע שהתרחש
בשמיני עצרת -
מבנין  770ונכנס
לבניין הספרייה,
על מנת לראות את
הספרים וכתבי היד
שהגיעו אז מפולין.

גיסתי ,הרבנית מרת שיינא ,ולזכות חתנו ,גיסי ,הרב
מנחם מענדל הכהן בן הרבנית מרת חיה מושקא )בת
כ"ק אדמו"ר מוהר"ש(.
הקונטרס כולל :א( המאמרים ד"ה "אין ערוך לך"
ש"פ נח וד"ה "ויאמר הוי' אל אברם" ש"פ לך-לך
משנת תרצ"ד )המשך ראש-השנה תרצ"ד( ,ב( שני
מכתבים מכ"ק אדמו"ר הכ''מ –  (1לבתו הרבנית
מרת שיינא (2 ,לחתנו הרב מ"מ הכהן.
הרבי מספר בהקדמתו אשר:
"על-פי מכתבו של מר מרדכי אונראד שיחי' שהיה
במחנה טרעבלינקע ...בשנת תש"ב ...ב'באראק'
אחד עם גיסי ,הרב מ"מ הכהן ,והוא סיפר לו אשר
ב'באראק' שני נמצאים אמו – הרבנית מרת חיה
מושקא ,ורעייתו – הרבנית מרת שיינא .ט"ו אלול
תש"ב הביא ה'קאפא' להרמ"מ פתקא מרעייתו אשר
ביום י"ד אלול נלקחה אמו להובילה להכבשונות .ג'
תשרי תש"ג בא הקאפא וסיפר להם ,אשר ביום שני
דראש-השנה תש"ג הובילו את רעייתו להכבשונות,
כ"ה חשוון תש"ג כשחזר מר מרדכי שי' מעבודתו לא
מצא את הרב הרמ"מ ב'באראק' ואלו שעבדו עמו
ספרו לו ,אשר לקחוהו ממקום העבודה ,עם עוד
קבוצת יהודים על מנת להובילם להכבשונות".
הרבי חותם את דבריו וכותב" :אב הרחמים יפקוד
ברחמים החסידים הישרים והתמימים שמסרו נפשם
על קדושת השם ,ודם עבדיו יקום ,וכפר אדמתו
עמו ,בשובו את שבות יעקב על ידי משיח צדקנו,
והקיצו ורננו שוכני עפר".

ארצות-הברית.
בקשר לכך אמר הרבי ,שבצבא בודקים בעיקר את
מצב הגוף ,ואין בודקים כל-כך את מצב הנשמה.
וביאר שזהו מתאים לאמור לעיל שבקיום התורה
והמצוות העיקר הוא המעשה בגוף גשמי ,שאפילו
אם הנשמה כיוונה את כל כוונות המצווה ,אם חסר
המעשה הגשמי – לא יצא ידי חובה.
הרבי הוסיף ש"כל המקבל עליו עול תורה מעבירין
ממנו עול מלכות" ,ולכן אפילו אם הועדה הצבאית
פסקה שהוא צריך להתגייס בעוד ימים ספורים,
הנה באם יקבל על עצמו ,באמת וברצינות ,עול של
תורה ,אין זה מוכרח שאכן ילך לצבא...
● הרבי אמר כי התלמידים המחפשים חשק
ללימוד ,צריכים ללמוד הוראה מעניין הגיוס לצבא
– הגיוס אינו תלוי בחשק וברצון ,זהו עניין של קבלת
עול.
● בשיחה האחרונה דיבר אודות מי שמלאו לו
עשרים שנה שעל פי הוראת המשנה "בן עשרים
לרדוף"  -צריך לרדוף אחר "תכלית" ופרנסה
רוחנית .ולמרות שהוא כבר "בן עשרים" וכבר יש
לו )או שחושב שיש לו כבר( "מוחין דגדלות" ,לא
יבחר לו דרכים משלו ,אלא ישער בעצמו – אליבא
דנפשיה – איזה ענין היה הרבי תובע ממנו ,ועניין זה
עליו לקיים בפועל ממש.
הדבר נרמז במאמר רז"ל על הכתוב "ויהיו חיי
שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים" –"בת ק'
כבת כ' ובת כ' כבת ז'" :גמר העבודה )בת ק'( הינו
ללא חטא כאשר הוא "כבת שבע" – בביטול ,ללא
דעות משלו.
● בסיום ההתוועדות אמר הרבי" :השעה עתה
שתים בצהרים ,וכל אחד ילך לביתו לאכול את
ה"טשאלענט" וישכחו על מה שדובר ...ואף שסעודת
שבת היא מצווה ויש לעשותה בהידור וכו' בכל זאת
היה כדאי להשוות את ההידור בזה להידור בשאר
המצות .שאין הגוף נהנה מהם".

יום שני ,כ"ו מרחשוון
מספרים שהרבה מחכים כבר זמן רב למענה על
שאלותיהם מהרבי שהתעכבו שלא כרגיל ,ואומרים
שהרבי מאוד טרוד בזמן האחרון ואין לו פנאי.
מטעם זה ,כנראה ,גם מתעכבת הגהתו של הרבי
על כמה וכמה מהשיחות שטרם הוגהו.

יום שלישי ,כ"ז מרחשוון

יום ראשון ,כ"ה מרחשוון

הת' דובער שי' יוניק סיפר שהרבי אמר לו היום
)בהיותו ב'יחידות'( בקשר למר ל .ר .המתקרב
ליהדות ולומד להתפלל וכו' – "היום ייגעו אותו
יותר מדי בתפלה .שלא יקשו עליו".

בימים אלו יצא לאור קונטרס מאמרים )קונטרס
פו( המוקדש – בלשון הרבי ,בהקדמתו לקונטרס –
"לזכות בתו הצעירה של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ,
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הבחור מר ש.מ .סיפר שנכנס הלילה ל"יחידות"
ואמר לרבי שרוצה ללכת לעבוד לפרנסתו ופרנסת
בני משפחתו .ענה לו הרבי שסוכם אתו כמה פעמים
שכאשר יתפנה מבעיותיו ייכנס לישיבה ויתמסר
ללימוד התורה .והוסיף ,שהוא ידבר עם אמו שהיא
תלך לעבוד כדי שיוכל להיות בישיבה ,במשך תקופה
מסוימת על-כל-פנים ,ולשמור על הסדרים.

הת' הנ"ל סיפר לרבי שמר ר .רוצה לנדב את
ה'קידוש' ב" "770בשבת מברכים טבת )כי הוא
יודע שמתוועדים רק בשבת מברכים( .וענה הרבי:
"צריכים למנוע זאת ,כי הוא כנראה רוצה לבוא עם
אשתו ובתו ועם ידידיו ולהם יהיה קשה ללכת ברגל.
ולכן באם ישנו בית-כנסת במקום סמוך לביתו היה
אפשר לעשות שם התוועדות בכל עת שירצה.
"הכי נוח היה אם יעשו זאת בשבת שלפני יו"ד
כסלו )בעוד כשבועיים בערך( ,שזה בסמיכות לי"ט
כסלו .והיה כדאי שכמה בחורים ילכו להתוועדות
וינצלו את ההזדמנות לדבר אודות חסידות ,רבותינו
נשיאינו וחינוך .והעיקר שצריכים לוודא שיש בית-
כנסת סמוך לביתו ,כי באם לאו – שוב תהיה אותה
הבעיה".
הרבי סיים" :הוא חושב שבעריכת הקידוש הוא
יוצא ידי חובתו ,הוא חושב שבזה מונחת כל היהדות".
הת' אליהו גרוס סיפר שנכנס ל'יחידות' הלילה
בשעה  .00:15בכניסתו תיקן הרבי את כובעו,
התרומם מעט ממקומו ולחש משהו .הת' הנ"ל אמר
שביום חמישי ,כ"ט חשון הבעל"ט ,ימלאו לו עשרים
שנה ושאל באם ישנם מנהגים מיוחדים ליום הולדת
העשרים .וענה הרבי שאין מנהגים מיוחדים לגיל
עשרים מלבד אלו המנהגים לכל יום הולדת שהובאו
בהיום יום די"א ניסן .הרבי הוסיף ,שמאחר שזה
יחול בערב ראש-חודש היה רצוי שיצטרף לנסיעה
ל"אהל" ביום זה.
אחר-כך שאל הנ"ל אם ללמוד את אומנות הזביחה,
הרבי השיב שאם עושה זאת בהתאם לסדר הישיבה
כדאי שיוציא "קבלה" על שחיטה.
הנ"ל הוסיף לשאול האם להוציא "סמיכה" ולחפש
משרה רבנית ,וענה הרבי" :מאחר שהנך יודע לנאום
באידיש ובאנגלית ויש לך ניסיון עם מבוגרים ועם
ילדים ,יש לך להתדבר עם הרב מרדכי מענטליק
בקשר ל"סמיכה" וגם אני אשוחח עמו על כך".
והוסיף" :בשמחת-תורה האחרון שמעתי אותך נואם
לפני הילדים ,ונהניתי מאוד".
בסיום היחידות ברכו הרבי" :ה' יתברך יברך
אותך שתזכה להיות חסיד ירא שמים ולמדן ועובד
אלוקים".
הנ"ל שהה ביחידות עד  ,00:45ובאמצע היחידות
הקיש הרב חדקוב על הדלת ,כפי שנוהג אצל כל אחד
המתעכב ביחידות יתר על המדה.

יום רביעי ,כ"ח מר-חשון
הרבי הורה היום להת' יוסף רייצעס לקרב את מר
ש.מ .כי הוא שבור ומבולבל והרחמנות עליו גדולה.
בזמן האחרון נוהג הרבי להורות להרבה מהתמימים
ללמוד עניין מסוים בנגלה ובחסידות ולסיימו עד
תאריך מסוים ,זאת בנוסף לסדרי הישיבה הרגילים.
לאור זאת ,נשארים בכל לילה הרבה מהתמימים
ללמוד בביהמ"ד אחרי הסדרים.
היום פנה הרבי ,לראשונה ,בקריאה מיוחדת אל
תושבי ארץ-הקודש – במברק שנשלח אל ראשי חב"ד
באה"ק – ובו מביע את דעתו הק' בקשר לבחירות
לעיריות העומדות להתקיים בקרוב באה"ק ,וזו
לשונו הקדושה:
"במענה לשאלת רבים נא לפרסם דעתי הצעתי
ובקשתי להשתתף בהמון בבחירות לעיריות ולהצביע
בעד רשימות חרדיות באופן שיובטח מספר הכי גדול
של חרדים בעיריות.
בתודה ובברכה.
החתימה".
המברק פורסם מיד על-ידי אנ"ש שיחיו בכל רחבי
ארץ-הקודש.

יום חמישי ,כ"ט מרחשוון
היום נסע הרבי ל"אהל" .טרם נסיעתו מסרו פ"נים
ליד קדשו ,כנהוג.
הת' אליהו גרוס סיפר שכאשר ניגש למסור את
הפ"נ שלו הורה לו הרבי שיקבל על עצמו החלטה
טובה ,בקשר ליום-ההולדת שלו – להוסיף בכל יום
עשרה רגעים בלימוד הנגלה והחסידות ושיוסיף זאת
בפ"נ.
בשעה  13:20נסע הרבי ל"אהל" .הרבי נסע
במכונית מיוחדת שנהג הת' משה קזרנובסקי .בשעה
 16:30חזר הרבי מה"אהל".
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הת' אליהו גרוס סיפר שהיום קיבל מכתב
מהרבי )על-ידי הרב קווינט( לרגל יום הולדתו
כפי שנוהג הרבי לשלוח לכל אחד ואחד ביום
הולדתו.
הת' דוד רסקין סיפר שעל-פי הוראת הרבי
בשבת בראשית ,לקרב 'מניין' יהודים ליהדות,
ניסה לפעול על יהודי אחד ,בעל חנות המכבסה
שבפינת אלבני ואיסטערן-פארקווי ,שיניח
תפילין ,אך זה סירב בתוקף .שוב ניסה כמה
פעמים לדבר עמו על תפילין ,אך הלה המשיך
בסירובו ואף שילחו והוציאו מהחנות.
הת' הנ"ל היה אובד עצות .הזמן היחידי
שניתן היה להקדיש לפעולות הקירוב הוא רק
בין הסדרים ,ולא היה שייך ללכת למקומות
מרחוקים ,ולכן היו מוכרחים לפעול על אלו
המתגוררים בסביבה.
הת' הנ"ל נכנס אל הרבי לשאול בעצתו הק'.
הרבי אמר לו שיסביר לבעל המכבסה ,שאצל
כל אדם במשך ימי חייו בכל עשר שנים משתנה
אצלו אופן ההשקפה והמבט שלו על החיים,
העולם ועל כל העניינים שמסביבו וכו' ,ומכיוון
שכך ,הרי ייתכן שאם הוא עתה בן  50או ,60
הנה בעוד עשר שנים ישתנה המבט שלו על
עניין התפילין ואז יצטער על כך שלא הניח
תפילין בכל השנים שעברו ,ולכן כדאי שיניח
תפילין כבר מעתה.
הת' הנ"ל חזר אל המכבסה למסור לו את
דברי הרבי ,אולם מיד בכניסתו לחנות צעק
עליו בעל החנות שהוא לא מעוניין לשמוע שום
דבר וכי הוא דורש שיעזוב מיד את המקום.
הת' הנ"ל ניסה להסביר שרוצה רק לומר לו
משהו ,אך הלה לא רצה בשום אופן לשמוע.
כך היה כמה פעמים ,עד שסוף כל סוף הסכים
לשמוע מה בפיו .הת' הנ"ל אמר לו שהוא רוצה
למסור לו ביאור נפלא ששמע מהרבי שליט"א
וחזר על דברי הרבי .כשסיים את דבריו ,הבחין
שבעל החנות התרכך והפך לאדם אחר .הוא
שקע בהרהורים משך זמן מה ,וכשהתעורר
ממחשבותיו אמר שהוא מסכים להניח תפילין,
ושמחר יבוא אל המכבסה להניח עמו תפילין.
ואכן ,למחרת בבוקר הגיע הת' והניח עמו
תפלין.

17

